
QUARTA EXTENSÃO NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 
156.730 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES

REQTE.(S) :ADEILSON RIBEIRO TELLES 
ADV.(A/S) :RUBENS DE OLIVEIRA MOREIRA E OUTRO(A/S)

DECISÃO: Trata-se de pedido de  extensão da decisão liminar, com 
fundamento  no  art.  580  do  CPP  (Pet.  STF  n.  29.500/2018,  eDOC  91), 
deferida nestes autos em 15.5.2017 (eDOC 60), formulado pela defesa de 
ADEILSON RIBEIRO TELLES. 

Sustenta que:

“A presente segregação cautelar foi decretada dentro do 
escopo  da  Operação  Rizoma,  tendo  como  finalidade  o 
aprofundamento das investigações de crimes ligados à lavagem 
de  dinheiro,  evasão  de  divisas,  crimes  contra  o  sistema 
financeiro  nacional,  corrupção  e  organização  criminosa,  no 
Estado do Rio de Janeiro.

(...)
No caso do Requerente, sequer esta discussão é necessária, 

haja vista que este não possui qualquer pessoa jurídica a ele 
vinculada  e  já  não  faz  mais  parte  dos  quadros  do  fundo 
POSTALIS desde dezembro de 2015 (Doc. 02).

(...)
O simples  motivo de o Requerente ter  supostamente se 

reunido com um dos investigados em Brasília, assim como ter 
feito  um  comentário  em  uma  rede  social,  por  si  só,  não 
demonstram a autoria de qualquer crime apurado na Operação  
Rizoma.

(...)
Não  custa  lembrar  que  o  Peticionário  sequer  chegou  a 

ocupar  qualquer  cargo  relacionado  a  operações  financeiras 
enquanto  chefe  de  gabinete  da  presidência  dos  Correios, 
autarquia o qual administra o denominado Fundo ‘POSTALIS’, 
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em  nenhum  momento  foi  descrito  na  investigação  qualquer 
conduta do Requerente que pudesse ensejar esta suspeita. 

Repita-se, ele não está mais vinculado, aliás, desde muito 
antes da deflagração da Operação  Rizoma, pois, foi exonerado 
em 22.12.2015  da  função  gerencial  de  Chefe  do  Gabinete  da 
Presidência. 

Trata-se  de  pessoa  de  ilibada  conduta,  trabalhador 
assalariado, tendo trabalhado no setor bancário na década de 
90,  professor de história,  conforme sua Carteira  de Trabalho, 
ora apresentada (Doc. 3), e totalmente vinculada ao Distrito da 
Culpa/ Rio de Janeiro. 

Se  apresentam,  de  forma  clara  como  a  luz  solar,  as 
situações análogas do Paciente à do ora Requerente,  frente a 
decisão liminar concedida, vez que o peticionário sequer tinha 
ocupações relacionadas às operações financeiras, já que não é o 
seu modo de vida, pois professor com emprego fixo. 

Sob este enfoque, e diante da flagrante desproporção da 
medida imposta, a extensão dos benefícios da presente medida 
liminar  com  a  devida  substituição  da  prisão  preventiva  por 
cautelares  diversas  da  prisão,  nos  moldes  do  artigo  319,  do 
Código de Processo Penal, é medida de direito que se impõe.” 
(eDOC 91)

Requer a revogação da prisão preventiva do Requerente - com a devida  
expedição de alvará de soltura -  por medidas cautelares diversas previstas no  
artigo 319 do mesmo diploma legal, tendo-se em vista a situação análoga entre o  
Requerente e o Paciente, Milton de Oliveira Lyra Filho. (eDOC 91, p. 11)

É o relatório.

Decido.

Inicialmente destaco que, segundo jurisprudência consolidada deste 
Tribunal,  não  tendo  sido  a  questão  objeto  de  exame  definitivo  pelo 
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Superior  Tribunal  de  Justiça  ou  inexistindo  prévia  manifestação  das 
demais instâncias inferiores,  a apreciação do pedido da defesa implica 
supressão  de  instância,  o  que  não  é  admitido,  consoante  a  reiterada 
jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. 
Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. 
Luiz  Fux,  DJe  3.3.2017;  e  HC  139.829/SP,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  DJe 
6.3.2017. 

In casu, em verdade haveria dupla supressão de instância, uma vez 
que estaríamos a decidir antes do Superior Tribunal de Justiça e antes, 
inclusive, do próprio Tribunal Regional Federal.

Contudo,  em obediência  ao  princípio  da  proteção  judicial  efetiva 
(CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode 
ser afastada no caso de configuração de evidente constrangimento ilegal 
ou abuso de poder.

Na hipótese dos autos, está claro o constrangimento ilegal.

A prisão  preventiva do  paciente  foi  decretada a  requerimento  do 
Ministério Público Federal, com base nos seguintes fundamentos:

“- ADEILSON TELES e HENRIQUE BARBOSA 
O  colaborador  ALESSANDRO  LABER  indica  que,  de 

forma similar ao esquema da SERPROS, havia um acordo para 
o  Fundo de  Pensão  POSTALIS.  LABER narra  que,  em 17 de 
julho  de  2014,  compareceu  a  uma  reunião  em  Brasília, 
convocado  por  ARTHUR  MACHADO,  com  ADEILSON 
RIBEIRO TELLES, chefe de gabinete do Presidente dos Correios 
Wagner Pinheiro. 

Afirma o colaborador que, na oportunidade, foi acertado o 
pagamento de valores ao operador HENRIQUE BARBOSA, em 
quantia aproximada de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
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Em complementação  ao  seu  depoimento,  LABER reconheceu 
HENRIQUE  na  foto  mostrada  na  sede  da  Procuradoria  do 
Ministério Público.

De  fato,  por  meio  da  medida  cautelar  de  quebra 
telemática, foi possível verificar que HENRIQUE e ADEILSON 
possuem relação de proximidade, além de interagirem por meio 
das redes sociais. 

De  igual  modo,  restou  comprovado,  por  meio  dos 
documentos enviados pela TAM Linhas Aéreas, que LABER e 
ARTHUR MACHADO viajaram para Brasília na data em que 
teria  ocorrido  a  reunião  assinalada  pelo  colaborador 
(17/07/2014). 

A  seu  turno,  o  Relatório  da  Receita  Federal  IPEI  n° 
RJ20180014 aponta algumas incongruências na vida financeira 
de  HENRIQUE  BARBOSA,  na  medida  em  que  há  provável 
omissão de receita  nos anos de 2014 e  2016,  destacando-se o 
último, pela movimentação a maior do que os rendimentos no 
valor de R$ 264.000,00. 

No  mais,  a  quantidade  de  ligações  entre  HENRIQUE e 
ADEISLON  (890),  e  entre  eles  e  a  empresa  ATG  (465),  de 
ARTHUR  MACHADO,  é  passível  de  suscitar  dúvida  sobre 
possíveis combinações de valores e entregas de numerário. 

Outro  fato  curioso  trazido  pelo  órgão  ministerial,  que 
parece  reforçar  a  vinculação  do  Fundo  POSTALIS  (Correios) 
com ARTHUR MACHADO, diz respeito à CPI dos Fundos de 
Pensão.  Na  oportunidade,  segundo  o  MPF,  ARTHUR  teria 
repassado valores  a  alguns deputados para que o Presidente 
dos Correios, Wagner Pinheiro, não fosse convocado a prestar 
depoimento. 

Dessa  forma,  em  tese,  ADEILSON  era  o  contato  de 
ARTHUR MACHADO  relativo  ao  POSTALIS,  e  HENRIQUE 
era operador financeiro do esquema relacionado a esse fundo 
de pensão. 

(...)
Concluída a individualização, reafirmo, pois, o que venho 

asseverando nas operações  anteriores,  ao que tudo indica,  se 
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está diante de uma organização criminosa bem estruturada e 
com real definição de funções para cada agente.

(...)
Dessa forma, após a explanação sobre os requeridos, tenho 

por  evidenciados  os  pressupostos  para  o  deferimento  da 
medida  cautelar  extrema,  consubstanciados  na  presença  do 
fumus  comissi  delicti,  ante  a  aparente  comprovação  da 
materialidade  delitiva  e  de  indícios  suficientes  que  apontam 
para a autoria de crimes como evasão de divisas; lavagem de 
dinheiro, inclusive em âmbito transnacional; corrupção; contra 
o sistema financeiro nacional; e organização criminosa.

Encontra-se  também  presente  o  segundo  pressuposto 
necessário  à  decretação  da  cautelar,  qual  seja,  o  periculum 
libertatis,  nestes  autos  representado  pelo  risco  efetivo  que  os 
requeridos  em  liberdade  possam  criar  à  garantia  da  ordem 
pública, da conveniência da instrução criminal e à aplicação da 
lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). 

Sobre  o  ponto  reitero  o  que  acima  disse  acerca  da 
necessidade  da  prisão  requerida  para  garantia  da  ordem 
pública, circunstância exaustivamente abordada anteriormente. 

Além disso,  é  certo  que  não  é  suficiente  outra  medida 
cautelar prevista no artigo 319 do CPP, pois todo o conjunto 
probatório demonstra a contemporaneidade dos supostos atos 
delituoso perpetrados pelos investigados. 

É ver que os atos de lavagem de capital  ainda parecem 
estar em pleno vapor. Nas análises da Receita Federal, todos os 
indicados pelo MPF possuem em suas declarações de imposto 
de  renda,  até  o  ano  de  2016  (última apresentada),  valores  a 
descoberto, o que aponta para a existência de capital oculto. 

Nesse  diapasão,  comprovada  a  necessidade  da  prisão 
preventiva,  que  não  é  atendida  por  nenhuma  outra  medida 
cautelar alternativa, mesmo as estipuladas no art. 319 do CPP, 
ante  o  comportamento  acima  descrito  dos  investigados 
requeridos,  que  demonstram  praticar  atos,  aparentemente, 
voltados ao desvio de verba dos fundos de pensão e ocultação 
de capitais. 
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Não  se  olvide,  ademais,  que  tão  importante  quanto 
investigar a fundo a atuação ilícita da ORCRIM descrita, com a 
consequente punição dos agentes criminosos, é a cessação da 
atividade  ilícita  e  a  recuperação  do  resultado  financeiro 
criminosamente auferido. Nesse sentido, deve-se ter em mente 
que no atual  estágio da modernidade em que vivemos,  uma 
simples ligação telefônica ou uma mensagem instantânea pela 
internet  são  suficientes  para permitir  a  ocultação de grandes 
somas de dinheiro, como parece ter sido o caso. 

Salienta-se  que,  especificamente  nesses  autos,  restou 
amplamente  demonstrada  a  regular  utilização  de  contas  de 
email para a realização de transações bancárias, tendo em vista 
que grande parte do material probatório acostado pelo órgão 
ministerial  derivou  dos  dados  obtidos  no  afastamento 
telemático dos investigados.” (eDOC 3, p. 18-21; 28/32)

Da leitura dos trechos acima transcritos,  conclui-se que a prisão 
preventiva foi decretada com suporte nas delações de Alessandro Laber, 
que deram origem à denominada “Operação Rizoma”.

O  juízo,  ao  decretar  a  prisão  do  peticionário,  alegou  que  sua 
custódia  seria  imprescindível  para  as  investigações  e  que  existiriam 
fundadas razões da prática dos delitos de evasão de divisas, lavagem de 
dinheiro,  corrupção,  organização  criminosa  e  crime contra  o  sistema 
financeiro nacional. (eDOC 3, p. 30)

No  caso  do  investigado  Adeilson  Ribeiro  Telles,  o  decreto 
constritivo baseou-se na relação de proximidade deste com o acusado 
Henrique Barbosa e no fato de ter ocupado o cargo de chefe de gabinete 
do Presidente dos Correios Wagner Pinheiro, também investigado. Foi 
ainda apontadas divergências de seus informes à Receita Federal entre 
os anos de 2014 e 2016.

Pois bem.
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Evidencio  que  a  decisão  a  qual  decreta  a  prisão  do  agente  deve 
demonstrar sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a 
liberdade do indivíduo, devendo indicar, de forma expressa, os seguintes 
fundamentos para decretação da prisão cautelar, nos termos do art. 312 
do CPP:  I)  garantia da ordem pública;  II)  garantia da aplicação da lei 
penal; e III) conveniência da instrução criminal. 

Nesse  sentido,  a  decisão  de  prisão  diverge  do  firmado  por  esta 
Corte:  HC  86.758/PR  (DJ  1.9.2006),  HC  84.997/SP  (DJ  8.6.2007),  HC 
83.806/SP  (DJ  18.6.2004)  e  HC  101.244/MG,  (DJe  8.4.2010).  É  que  a 
constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, e não 
abstratamente, como vazio argumento de retórica.

Ademais,  verifico  que  os  fatos  apontados  são  consideravelmente 
distantes  no  tempo da  decretação  da  prisão.  Teriam acontecido  entre 
2014 a 2016.

No ponto, saliento que é assente na jurisprudência que fatos antigos 
não  autorizam  a  prisão  preventiva,  sob  pena  de  esvaziamento  da 
presunção  de  não  culpabilidade  (art.  5º,  LVII,  da  CF).  Nesse  sentido, 
leciona Rodrigo Capez:

“A proximidade temporal  entre  o  conhecimento  do fato 
criminoso  e  sua  autoria  e  a  decretação  da  prisão  provisória 
encontra  paralelo  com  a  prisão  em  flagrante,  que  sugere 
atualidade (o que está a acontecer) e evidência (o que é claro, 
manifesto). Se a prisão por ordem pública é ditada por razões 
materiais, quanto mais tempo se passar entre a data do fato (ou 
a data do conhecimento da autoria, se distinta) e a decretação 
da prisão, mais desnecessária ela se mostrará. Em consequência, 
não se pode admitir que a prisão preventiva para garantia da 
ordem pública  seja  decretada muito  tempo após o fato  ou o 
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conhecimento da autoria, salvo a superveniência de fatos novos 
a  ele  relacionados”.  (Capez,  Rodrigo.  Prisão  e  medidas 
cautelares diversas. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 459)

Ainda, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da 
nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas 
cautelares de natureza pessoal diversas da prisão, admitindo, diante das 
circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às 
peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas 
também  servindo,  mesmo  que  cautelarmente,  de  resposta  justa  e 
proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado. 

Dessa forma, o perigo que a liberdade do peticionário representa à 
ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas 
cautelares menos gravosas do que a prisão.

Ante o exposto,  com fundamento no artigo 580 do CPP,  defiro  o 
pedido  de  extensão  de  medida  liminar  para  substituir  os  efeitos  da 
ordem  de  prisão  preventiva  decretada  pelo  Juízo  da  7ª  Vara  Federal 
Criminal  da  Seção  Judiciária  do  Rio  de  Janeiro  (Processo 
0502785732018402510),  em desfavor de  ADEILSON RIBEIRO TELLES, 
pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 
319 do CPP:

a)  proibição  de  manter  contato  com  os  demais  investigados,  por 
qualquer meio (III); 

b)  proibição de  deixar  o  País  sem autorização  do  Juízo,  devendo 
entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (IV e art. 
320).

Comunique-se,  com  urgência,  ao  Juízo  de  origem,  para  que 
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providencie a expedição do alvará de soltura – se por algum outro motivo 
não estiver preso – e a fiscalização das medidas cautelares, bem como a 
comunicação  às  autoridades  encarregadas  de  controlar  as  saídas  do 
território nacional.

Publique-se. 

Brasília, 18 de maio de 2018.

Ministro GILMAR MENDES

Relator
Documento assinado digitalmente
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